
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Паралелно програмирање 

2. Код 2FI134912 

3. Студиска програма Компјутерско инженерство и технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Катедра за Компјутерски технологии и интелигентни 

системи 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / семестар Четврта / седми 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Доц. Д-р Наташа Стојковиќ 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметот има задача студентите да се запознаат со основните принципи и карактеристики 

на паралелното процесирање, преставување на моделот на хетерогено паралелно  

програмирање. За целите на предметот студентите ќе се запознаат и ќе работат со CUDA C. 

11. Содржина на предметната програма:  

Паралелни архитектури - основни принципи. Мултипроцесори, мултикомпјутери, кластери. 

Таксономија на Флин. Разработка на паралелни алгоритами. Функционална декомпозиција 

и декомпозиција на податоци. Методологија на Јан Фостер. Анализа на перформансите на 

паралелни програми. Закони на Амдал, Густафсон. Основни карактеристики и принципи на 

хетерогеното паралелно програмирање с CUDA C. Паралелни модели на комуникација во 

CUDA – map, scatter, gather, reduce и т.н. Мемориски модел и различни типови на 

променливи. Контрола на проток и синхронизација. Warp shuffles, и редукција / scan 

операции. Паралелна реализација на множење на матрици. Паралелни шаблони, 

Convolution, Scan, Histogram. Алгоритами за паралелно сортирање. Паралелен Quicksort, 

Merge, Radix. Оптимизирање на GPU - CUDA програми. 

12. Методи на учење:  

Предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на самостојна 

семинарска работа / проект; домашно учење; подготвителна настава за испити и 

колоквиуми; консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

(15 недели x 2 часа = 30 часа) 

 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели x 2 часа = 30 часа) 

 

30 часа 

16. 16.1. Проектни задачи  30 часа 



Други форми на 

активности 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум 

42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски и Англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Калвин Лин и 

Лоренс Снајдер 

Принципите на 

паралелното 

програмирање 

  

2. D. Kirk and W. 

Hwu 

Programming Massively 

Parallel Processors – A 

Hands-on Approach 

2nd Edition, 

Morgan 
Kaufman 
Publisher 

2013 

3. Michael J, Quinn Parallel Programming in 
C with MPI and 

OpenMP 

McGraw-Hill 

Science 

/Engineering 

/Math 

2003 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

     

 


